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Zápisnica č. 6/2019
zo zasadnutia Komisie športu a mládeže Mestského zastupiteľstva
v Dubnici nad Váhom

Deň rokovania komisie: 19.6.2019
Rokovanie viedol: Adrián Gazdík
Zapisovateľka: Andrea Kmošková
Hostia:
Zástupcovia BOXING TEAMU Dubnica nad Váhom, o.z.
Zástupca BOXING CLUBU Dubnica nad Váhom, o.z.
Prítomní:
Ing. Lukáš Bakyta
Ing. Ladislav Buranský
Zdenko Medera
Mgr. Oto Bača
Vojtech Breska st.
Jozef Kamenčík

Bod č. 1
Otvorenie a kontrola spôsobilosti rokovať
Rokovanie komisie otvoril a viedol Adrián Gazdík, predseda komisie. Ten konštatoval,
že komisia je spôsobilá rokovať. Členovia komisie boli oboznámení s programom zasadnutia.
Program:
1. Otvorenie a kontrola spôsobilosti rokovať
2. Prezentácia športových klubov boxu v meste Dubnica n/V
- BOXING CLUB Dubnica nad Váhom, o.z.
- BOXING TEAM Dubnica nad Váhom, o.z.
3. Problémy športových klubov
- Atletika
- Futbal
- Hokej
- Box
4. Areál AŠK
5. Kalendár podujatí
6. ŠPORTOVÉ MOSTY POVAŽIA
7. Diskusia
8. Záver
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Za hlasovalo: 7 členov komisie
Proti hlasovalo: 0 členov komisie
Zdržalo sa hlasovania: 0 členov komisie

Bod č.2
Prezentácia činnosti klubov boxu v Dubnici nad Váhom
Na VI. zasadnutie Komisie športu a mládeže, boli pozvaní zástupcovia nasledujúcich
športových klubov/organizácií:
- BOXING TEAM Dubnica nad Váhom, o.z.
- BOXING CLUB Dubnica nad Váhom, o.z.
Predmetom účasti zástupcov, bola ich prezentácia činnosti klubu/združenia a oboznámenie
komisie s cieľmi a víziami klubov.
Na prezentáciu bol vyhradený čas 10 minút a následne 5 minút na otázky členov komisie.
BOXING TEAM Dubnica nad Váhom, o.z (ďalej ako „BT” alebo „združenie”)
zastúpený: Dušan Bučko (zakladajúci člen združenia), Ing.Milan Duhár ( prezident klubu)
a Michal Všelko (zakladajúci člen združenia)
V Dubnici nad Váhom patrí box k tradičným športom s dlhou tradíciou a širokou základňou
športovcov a fanúšikov.
Zo strany súčasného vedenia BOXING CLUBu Dubnica nad Váhom o.z., bolo odopreté
využívať športovú halu na tréningy ľuďom, ktorí sa tomuto športu venujú, majú na to
kvalifikáciu a dlhodobé výsledky. Z toho dôvodu založili nové o.z. BT
(nie je ešte zaevidované v zväze, momentálne pred schválením).
Napriek nepriaznivej situácii sa stále zúčastňujú rôznych amatérskych športových súťaží,
nie však v Dubnici nad Váhom.
BT sa chce venovať amatérskemu boxu na najvyššej slovenskej úrovni pre mužov a ženy.
Trénerskú základňu tvoria Dušan Bučko tréner I.kategórie, Ivan Vasovčak tréner
II. kategórie, Dominik Dolinaj tréner III. kategórie a hlavne svoje cenné skúsenosti
a motiváciu odovzdáva Ján Zachara.
Združenie plánuje fungovať a rozvíjať sa zo sponzorských darov a z výnosov z vlastnej
činnosti.
BT má záujem o poskytnutie priestorov od mesta, kde by na začiatku investovali vlastné
prostriedky na ich zveľadenie (rekonštrukciu sociálneho vybavenia a šatní) a zároveň by
investovali aj do výmeny športového náradia (napr.nákup box.vriec). Uvedené navrhujú
uskutočniť v termíne od 01.07.2019, aby mohli dať dohromady telocvičňu, začať trénovať
s boxermi a v septembri znovu obnoviť medzinárodný turnaj o Pohár Janka Zacharu, ktorý
momentálne z vyššie uvedených dôvodov organizujú v Ružinove.
Združenie chce osloviť mládež pre tento tvrdý, ale pekný šport a spopularizovať ho v meste
Dubnica nad Váhom.
Otázky:
Ing. Ladislav Buranský
• Koľko hodín potrebuje BT na tréning?
Odpoveď – Min. 2,5 hod. – ráno aj poobede. Je spravený rozpis tréningov.
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• Združenie disponuje nájomnou zmluvou (priestory od mesta)?
Odpoveď – Nie.
• Ako je to so športovým náradím a ringom, ktoré teraz používa BOXING CLUB?
Odpoveď – Ring bol majetkom mesta. Športové náčinie a aj osobné veci sme museli
zanechať v športovej hale, nakoľko nám nebol umožnený vstup (p. Michal Franek ml.
vymenil zámky vo dverách).
Adrián Gazdík
• P. Bučko, kto je Váš najúspešnejší odchovanec?
Odpoveď - Dubnický boxer Rudolf Dydi, je až do dnešhého dňa najúspešnejším slovenským
amatérskym boxerom za celé obdobie samostatnej Slovenskej republiky. Počas športovej
kariéry R. Dydi pod mojím vedením vyhral 11 turnajov AIBA.
• Vedeli by ste zdielať priestory v športovej hale spolu s BOXING CLUBom
Dubnica nad Váhom o.z?
Odpoveď - Nie je mysliteľné, aby sme na tomto priestore participovali so súčasným BOXING
CLUBom pod jeho dnešným vedením.
• Všetky športové priestory budú spoplatnené. Nájomný vzťah bude odplatný.
Odpoveď – Nemáme problém s úhradou nájomného.
Zdenko Medera
• Kto zostal v klube BC po odchode p. Bučka?
Odpoveď – Členovia klubu odišli spolu s pánom Bučkom a začali trénovať v Ilave.
Zaregistrovali sa v BC Ružinov, aby mohli štartovať na podujatiach. Po registrácii oddielu
boxu na SBF sa zaregistrujú za BT Dubnica.

BOXING CLUB DUBNICA NAD VÁHOM, o.z. (ďalej ako „BC”)
zastúpený: p. Michal Franek ml.
Pán Michal Franek ml. je prezidentom klubu od r. 2013.
Momentálne BC má 20 aktívnych členov a trénerskú základňu tvoria 3 tréneri. Usporiadavajú
aj tréningy pre verejnosť.
Nadaľej majú záujem využívať priestory v športovej hale v Dubnici nad Váhom.
Otázky:
Ing. Ladislav Buranský
• Aké tréningy organizuje klub? Ako často?
Odpoveď- Tréningy sú rozčlenené podľa kategórii: začiatočníci, pokročilí, zmiešané ranné
tréningy a kondičné tréningy (ráno a poobede, majú rozpis tréningov). Využíva sa hala
aj na thajský box, ktorý funguje pod BC, avšak pod klubom nesúťažia.
• Máte záujem o dotácie z mesta? Aké dotácie ešte dostávate?
Odpoveď – Áno, budeme žiadať mesto o dotáciu. Dotácie dostávame aj od zväzu za
aktívneho člena do 21 rokov. Mesto Dubnica nad Váhom nám pomáha aj bezodplatným
nájmom.
Vojtech Breska st.
• BC organizuje aj súťaže?
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Odpoveď – BC organizuje napr.: II. Slovenskú ligu boxu 7 kolo, do konca roka 2019 budeme
organizovať ešte 3 súťaže.
Mgr. Oto Bača
• Ako je to so športovým náradím a ringom, ktoré teraz používa BC Dubnica?
Odpoveď – Ring je majetkom klubu, takisto športové náčinie.
• Máte nájomnú zmluvu s mesto?
Odpoveď – Klub má nájomnú zmluvu, prinesiem k nahliadnutiu. Nájom je bezodplatný.
Adrián Gazdík
Oba kluby majú záujem boxovať v športovej hale, avšak oba kluby vylučujú vzájomnú
spoluprácu. Nájomná zmluva sa bude riešiť až po MsZ, ktoré sa uskutoční 26.6.2019. Máme
záujem, aby bol priestor v športovej hale využitý čo najefektívnejšie.
Návrh:
V prípade zdarenia odkupu priestorov telocvične SOŠ Dubnica nad Váhom je alternatívou
prenájom tejto telocvične športovým organizáciám úpolových športov. Možnosť zvážiť
spojenie napr. JUDO klub, Karate, Aikido a BOX, s využitím tatami pre tieto druhy športov
a bojových umení.
Za hlasovalo: 7 členov komisie
Proti hlasovalo: 0 členov komisie
Zdržalo sa hlasovania: 0 členov komisie

Bod č. 3
Problémy športových klubov
• Atletika
• Futbal
• Hokej
• Box
Atletika
V meste sú dva atletické kluby, návrh je, aby sa podporovala hlavne mládežnícka atletika.
Zdenko Medera
• Na ateltickej dráhe sa opravil vnútorný mantinel, ale dráha sa začala prepadávať.
Technicky to treba vyriešiť.
Cyklistika
Zo strany katolíckej cirkvi je ponuka na využitie priestoru za katol.kostolom.
Dal sa spraviť návrh na bike park (malá a veľká dráha) – využitie pre deti a mládež.
Predbežná kalkulácia 60 000 Eur.

5

Bod č. 4
Areál AŠK
Adrián Gazdík
K nahliadnutiu kalkulácia návrhu vizualizácie AŠK vrátane zimného štadióna, krytej haly,
plavárne, haly pre bojové športy, tenisovej haly, adrenalínovej haly, reštaurácie, hotela ....
Návrh na zmenu rozpočtu, aby sa mohla dať spraviť projektová dokumentácia a štúdia
(44 0000 Eur za architekt. návrh).
Za hlasovalo: 7 členov komisie
Proti hlasovalo: 0 členov komisie
Zdržalo sa hlasovania: 0 členov komisie
Bod č. 5
Kalendár podujatí
Kalendár podujatí pre občanov by mal obsahovať údaje o podujatí:
• Názov podujatia
• Kedy sa uskutoční podujatie
• Kde
• Čas
• Obmedzenia podujatia
• Miesto určenia
Členovia komisie si pripravia návrhy/doplnenie parametrov kalendára pre verejnosť.
Bod č. 6
ŠPORTOVÉ MOSTY POVAŽIA
Cieľom športovej akcie je rozhýbať región športom – športový deň pre verejnosť,
spojený s cykloprehliadkou okolitých miest a obcí, prezentáciu krúžkov a športových klubov.
Mestá, ktoré boli oslovené informačne na športovú akciu súhlasili s návrhom.

Bod č. 7
Diskusia
•
•

Mgr. Oto Bača – návrh na bežkovu dráhu (pri vrhačskom sektore FK).
Využiť prebytkový sneh z roľby, alebo sneh. delo.
Adrián Gazdík – na návrhu ako rozdelovať dotácie (vzor, systém) sa pracuje.
AŠK - preferovať mládežnické kluby do správnej rady AŠK.
Cyklomapa – začalo sa s trasovaním cyklo chodníkov. Zámerom je optimálny prístup
prepojenia mesta zo severu na juha a z východu na západ cez námestie.

•

Vojtech Breska st. – jedna z cyklonabíjačiek bude nainštalovaná pred prevádzkou
Bresman (firemná).
Mesto Dubnica chce investovať do vlastných cyklonabíjačiek.
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Budú zaznačené v novej Smart city mape.
•

Turistické ciele mesta:
- kaštieľ
- Grotta s vyhliadkovou vežou

•

Smart city mapa – na mape budú pre verejnosť zaznačené všetky ihriská
a športoviská

Bod č. 8
Záver
Na záver pán Adrián Gazdík poďakoval všetkým prítomným členom za účasť na rokovaní
a potom rokovanie komisie ukončil.

V Dubnici nad Váhom, dňa 19.06.2019
Zapísala: Andrea Kmošková

Predseda komisie: Adrián Gazdík

…………………………………………

Zapisovateľka: Andrea Kmošková

……………………………………….

